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 :چکیده
بخش اول مقاله به  .می کندتر ما را به جایگاه حقیقی والیت نزدیک » اولی االمر«در مسئله والیت واژگان کلیدي مهمی وجود دارد ولی تعبیر 

اولی االمر  .تعلق دارد نه ظواهر آنو ملکوت آن به باطن این جهان   امر. معنا می کندخلق کلمه مقابل می پردازد و آن را در امر تبیین معناي 
پیوند و بین ملکوت و ملک عالم نکته مهم این است که بین امر و خلق . است خداوند اراده ظرف امام دل واست  و ملکوت هم صاحب باطن

بیان حقیقت شب : که در بخش دوم مقاله مورد اشاره قرار می گیرند داردی نتایج مهمی در پدرك اصول دینی  برايوجود دارد و این پیوند 
 .نسبت نبی و امام، نسبت کعبه و والیت از جمله نتایج تفسیر اولی االمر هستندتبیین قدر، رازدانی و تقیه، 

 اولی االمر، امر، خلق: واژگان کلیدي
 

 
 

 مقدمه
مهم ترین و یکی از  لیوهر یک بار معنایی خاص خود را دارند ... امام، ولی، خلیفه و: یت واژگان کلیدي مهمی وجود دارددر مسئله وال
می تواند ما را به جایگاه حقیقی  »امر«تحلیل واژه . است» اولی االمر«تعابیري که براي والیت ائمه و فقهاء به کار می رود تعبیر راهگشاترین 
 .اهل بیت نزدیک کند والیت ائمه و

 امر و خلقتفکیک 
 : به این صورت قابل بیان است »امر«تحلیل قرآنی معناي 

 .)54/اعراف( الْأَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال امر مقابل خلق است.1
  استَوى ثُم أَیامٍ ستَّۀِ  فی الْأَرض و السماوات خَلَقَ :و به عرش تعلق دارد )50/قمر( بِالْبصرِ کَلَمحٍ واحدةٌ إِالَّ أَمرُنا ما و دفعی و واحده است امر. 2

 .بنابراین امر به باطن این جهان تعلق دارد نه ظواهر آن. بلکه می توان گفت امر باطن خلق است. )3/یونس(الْأَمر  یدبرُ الْعرْشِ علَى
 الْأَمرُ و الْخَلْقُ لَه أَال بِأَمرِه مسخَّرات النُّجوم و الْقَمرَ و الشَّمس: خلقت را تدبیر می کند ،در عرشو خلق را تسخیر کرده است و خدا با امر  ،امر. 3
 . )54/اعراف(
 منَ لَک ، لَیس)154/آل عمران(للَّه  کُلَّه الْأَمرَ إِنَّ قُلْ ء شَی منْ مرِالْأَ منَ لَنا هلْ یقُولُونَ. امر متعلق به خداست و غیر او در آن مالکیتی ندارد.4

 الْبصرِ کَلَمحِ إِالَّ الساعۀِ أَمرُ ما و یک چشم به هم زدن است این امر. در یوم الدین ظهور می کند؛ آخرت درامر خدا  .)128/آل عمران( ء شَی الْأَمرِ
أَو وه کسی مالک کسی نیست و امر آن روز براي خداست در آن روز. )77/نحل( أَقْرَب :موال ی کلتَم نَفْسٍ نَفْسئاً لشَی رُ والْأَم ذئموی لَّهل 
  .یعنی امر در جایی به صورت خالص ظهور می کند که همه مدعیان مالکیت منقطع شوند  ).22/انفطار(
 أَنْ شَیئاً أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما: »می شود«و » باش«که خدا چیزي را اراده می کند که ؛ آنجا است مستقیم و بی واسطه خدا و خلقارتباط   امر.5

 .هست رب الناس را با جان ناس/ ارتباطی بی تکیف بی قیاس: بی واسطه عمل می کند امر .)82/یس( فَیکُونُ کُنْ لَه یقُولَ
 أَمرِ منْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ یسئَلُونَک و: وقتی مردم از روح می پرسند خدا می گوید بگو روح از امر پروردگار است. روح از جنس امر است.6

،  فَیکُونُ کُنْ لَه یقُولَ أَنْ شَیئاً أَراد إِذا مرُهأَ إِنَّما: عالوه بر این امر همان ملکوت عالم است). 89/اسراء(قَلیالً  إِالَّ الْعلْمِ منَ أُوتیتُم ما و ربی
قابل تبیین و تحلیل است و می » امر«روح و ملکوت این عالم بر اساس واژه . )83و82/یس( تُرْجعونَ إِلَیه و ء شَی کُلِّ ملَکُوت بِیده الَّذي فَسبحانَ

 .دانست» ملکوت«و » ملک«را همان » امر«و » خلق«تواند نسبت  
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او می . عالمه طباطبایی بر همین اساس تالش می کند تا معنایی متفاوت از امامت را بیان کند. است و ملکوت اولی االمر هم صاحب باطن. 7
 کند تفسیر را نامبرده کلمه میخواهد گویى که تعرضى میشود، هدایت متعرض دنبالش برد، مى امامت از نامى جا هر کریم قرآن :گوید

 لَما بِأَمرِنا یهدونَ أَئمۀً منْهم جعلْنا و) 73/انبیاء(بِأَمرِنا  یهدونَ أَئمۀً عالمه در ادامه با بیان آیات جعلْناهم) 411 ص ،1 ج ،1374طباطبایی، (
ه ب را آن میخواهد و است تعریف وصف کرده، امامت از که وصفى آید مى بر آیه دو این از: می گوید) 24/سجده(یوقنُونَ  بِآیاتنا کانُوا و صبرُوا،

 نیست، هدایت مطلق بمعناى امامت که فهمانده قید این با و کرده، »امر«ه ب مقید را هدایت این جا همه دیگر سوى از کند معرفى هدایت مقام
 أَنْ شَیئاً أَراد إِذا أَمرُه إِنَّما: فرموده اش باره در جا یک در که همانست هم امر این و گیرد مى صورت خدا امر با که است هدایتى بمعناى بلکه
 خلقت از دیگرى وجه خوانده، نیز ملکوت را آن اول آیه که الهى امر). 83و82/یس(  ء شَی کُلِّ ملَکُوت بِیده الَّذي فَسبحانَ فَیکُونُ، کُنْ لَه یقُولَ
 همان امر و تبدیل و تغییر از خالى و مکان، و زمان قیود از مطهر و طاهر است خلقتى میشوند، مواجه سبحان خداى با امر آن با امامان که است

 است، چیز هر وجه دو از یکى خلق مقابل در امر و نیست، دیگرى چیز اشیاء عینى وجود از غیر آن و ستا آن »کن« کلمهه ب مراد که چیزیست
 احکام اینه ب محکوم چیز، همان در امر ولى است، زمان و حرکت قوانین بر انطباق و تدریج و تغیر به محکوم که است چیز هر وجه آن خلق

 .)412همان، ص(نیست 
روایت  اهللا یشاء أن إالّ تشاؤون ما وچنانچه که ذیل آیه . دانست خداوند اراده ظرف را امام دلدرکی از اولی االمر است که می می توان با چنین 

 امام و گذراند می امام قلب از کند، اراده عالم در را کاري هر خداوند. )337ص ،25ج ،1403مجلسی، (» قُلُوبنَا أَوعیۀٌ لمشیۀِ اللَّه «شده است که 
: است آمده تعابیر برخی در که چنان خداست؛ اراده آشیانه امام دل. )502، ص 6ج ،1391جوادي آملی، (یابد می آگاهی عالم امور از روش این با
» ةِ اللَّهادإِرکْرٌ لو اماللَّه  َ إِنَّ الْإِم شَاءنْ یإِلَّا م شَاءلَّ لَا یج زَّ وکس هر نصیب فیضی و مقام هر همچنین ).385ص ،25ج ،1403مجلسی،  (» ع 

 وقتی زیرا. اوست عمل و عقیده صعود و پذیرش پی در دیگران عقاید و اعمال صعود و پذیرش که چنان است؛ امام وساطت و برکت به بشود
 خواهد دیگران نیک اعمال امام وي خیر عمل و اخالق امام او خُلق و عقاید امام او عقیده شد صالح سالکان هویتهاي امام کاملْ انسان هویت

 )501ص  ، 6ج ،1391جوادي آملی، (.بود
 امر و خلق نسبت

پژوه و محقق فقید فرانسوي، شیعه را گرایشی باطنی در اسالم می دانست و امامت را مظهر تجلی حقیقت شیعه در باطن هانري کربن، شیعه 
رابطه  تشیع را صرفاً ،افراط بر ساحت باطنی اگرچه این دیدگاه او با تفسیر حقیقی اولی االمر شباهت زیادي دارد اما برخی معتقدند. عالم

بر این اساس می توان در ابتدا به کربن حق داد که به حقیقت مهمی در مورد  ).37، ص1384، کربن(فی می کندشخصی انسان با خداوند معر
جمع نمی کند و ابعاد سیاسی و ) امر و خلق(امامت و عالم امر دست پیدا کرده است اما مشکل این است که او در ادامه بین ظاهر و باطن 

در کتاب خود نتیجه ) که از قضا پژوهش هاي قابل توجهی در مورد کربن داشته است( قق دیگري مح. اجتماعی والیت را در نظر نمی گیرد
ذهنیت ایرانی اساسا نمی تواند به نشان می دهد که  او با پژوهش مفصلی در مورد اندیشه سیاسی فقهاي ایران . گیري متفاوتی می گیرد

و والیت و سیاست باطنی و ) وِالیت؛ با کسره واو(والیت فقهی و ظاهري بین و لذا  ساحت ظاهر بسنده کند و از توجه به باطن امور غفلت کند
تفاوت قائل می شود و می نویسد وِالیت در کتاب والیت فقیه امام خمینی مطرح شده و والیت در کتاب مصباح ) والیت؛ با فتحه واو(معنوي 

از میان حکماي الهی : جمع بین ظاهر و باطن است و می نویسد ،جه گیري او در پایاناما نتی. الهدایه الی الخالفه و الوالیه پرداخته شده است
ولی گرچه استقرار اندیشه عرفا از طریق فقه بود . در تاریخ خرد ایران، در نهایت فقها و مجتهدان در استقرار اندیشه سیاسی خویش موفق شدند

 ).512همان، ص(از سوي فقهایی بود که در اصل حکیم و عارف بودند  اما این استقرار) 473، ص1393فدایی مهربانی، (نه عرفان
 .است و لزوم دوام حضور اولی االمر یکی از نتایج اولی االمر بیان حقیقت شب قدر

 .نزول در شب قدر مستمراً ادامه دارد. 1 
 .است و بلکه من کل امر »امر«موضوع نزول مالئکه و روح . 2
 . امر بدون اولی االمر ضایع می شود و شب قدر بدون باطن آن معنا ندارد.3

ه روایات زیادي آمده در شأن انا انزلناو در این باب  )253-242 ص، ص1 ج، 1407کلینی، (در کتاب کافی بابی در مورد سوره قدر وجود دارد 
که آن حجت خدا بر خلق بعد از رسول خداست و آن سید دینتان و نهایت  نزلناه با دشمنان ما مخاصمه کنیدفرمودند با سوره انا اائمه  و است

شب قدر در هر سالی هست و بعد از مرگ رسول تمام نشده است و قبل از ایشان از زمان حضرت آدم هم بر اساس همین روایات  .علم ماست
ز آسمان تنزیل شود که اهل زمین با آن حکم کنند همینطور باید ا مانطور که امر ناگزیرهامر یک سال نازل می شود و  درآن شب  . بوده است

 .هم ناگزیر از یک والی هستیم



به سراغ بشر می  »امر«به عنوان مظهر کثرت  »امور«واحده و در چشم بر هم زدن است اما ظهورات و تجلیات مختلفی دارد و دفعی، امر گرچه 
باید به اولی االمر که در خلق تجلی پیدا می کند، که در برابر این امر واحد متکثر اینجاست . از طرفی هم امر خلق را تدبیر می کند. آیند

اصل تقیه است که در سیره اهل بیت نبوت بسیار مورد تبعیت بوده  رازداري و رازدانی و یکی از نتایج این تفسیر از اولی االمر .مراجعه کرد
اهل استنباط به آن باید را هر کس نمی فهمد پس باید افشا نشود و تنها ت و آن هچون یک راز اسامر که  اجمال این موضوع این است. است

 و بِه أَذاعوا الْخَوف أَوِ الْأَمنِ منَ أَمرٌ جاءهم إِذا و: را باید به رسول و اولی االمر رد کرد تا اهل استنباط را آن را بفهمند فرارسیدهپس امر . برسند
لَو وهدولِ إِلَى رالرَّس ی  إِلى ورِ أُولالْأَم منْهم هملالَّذینَ لَع تَنْبِطُونَهسی منْه83/نساء( م( . 

برخی جمالت خاص و متفاوت هم بر . نتایج تفسیر باطنی از اولی االمر می تواند ادامه پیدا کند و مبناي تقریري از رابطه نبوت و امامت باشد
 خراب والیت و کنند می درست انبیا. کند می خراب عشق و کند می درست عقل«: مرحوم دوالبی نقل است کهاز . وداین مبنا قابل فهم می ش

 امیر و آورد را جهاد و حج و زکات و روزه و نماز اسالم پیغمبر. زد هم بر را همه والیت کردند، مشخص را حدود آوردند، احکام انبیا. کند می
 درد به اعمالش باشد، نداشته مرا محبت هرکس و جهاد منم حج، منم زکات، منم روزه، منم نماز، منم: فرمود »السالم علیه« المؤمنین

 چیز هر و کرد کم حا را عقل و آمد اکرم پیغمبر: فرمود »السالم علیه« امیر حضرت. کرد پا بر خرابات و کرد خراب را همه نتیجه در خورد؛ نمی
این سخن می تواند عجیب تلقی شود  .)122و 121، ص1388طیب، (» کنم می خراب را همه من و: »اخربه انا و« گذاشت خودش جاي در را

عالم باشد پس سیر به سوي و ملکوتی وقتی امر به معناي صورت باطنی ن را به نحو قرآنی تقریر کرد؛ آاما بر اساس شأن اولی االمر می توان 
پیامبر از جهت شأن نبوي خود خلق را استوار کرد ولی امام اولی االمر بود پس به . اهر استخلق و خراب کردن ظوملک و آن مستلزم گذر از 

 . پرداخت و از ظاهر به باطن سیر کرد» امر«
باید بدانیم که یکی از سنت هاي  اما اجماالً. در مورد خرابات و خراب آباد سخن بسیار است و در ادبیات عرفانی ما مشحون از این مسئله است

 . خداوند این است که ظواهر را در موارد بسیار خراب می کند تا ملکوت عالم فراموش نشود
آیا  .مطرح کرد در اذهان را دوباره) 97/آل عمران(  ومن دخَلَه کَانَ آمنًا اشاره کرد که معناي حادثه خونین مسجدالحرامبه  براي نمونه می توان

 این آیه امنیت از حوادث مدنظر است یا دستور حفظ امنیت افراد؟ یا عالوه بر اینها مقامی باالتر مراد است؟در 
در طول تاریخ نشان داد خداوند هر وقت اراده کند ...) کعبه، سیل در کعبه و نمانند آتش بارا(حادثه خونین مسجدالحرام و حوادث مشابه 

اما امنیت غیرقابل تغییر نه نوع . که براي حفظ امنیت ابابیل فرستاده شوند همه سال ها عام الفیل نیستحریم امن کعبه را ناامن می کند و 
 .جانی و مادي آن، بلکه امنیت از فتنه و عذاب همیشگی است

بلکه می بایست . بدانیم، ایمنی از عذاب الهی ظاهريبنابراین می توانیم خبر خداوند مبنی بر ایمن ماندن داخل شدگان را ، عالوه بر امنیت 
پرسش مهم این است که مرجع . وقوع چنین حوادثی در تاریخ را نشانه خواست خدا براي عبور مؤمنین ازظاهر خانه خدا به باطن آن دانست

ه ضمن شیع چیست؟ مسجدالحرام، کعبه یا مقام ابراهیم؟ و نیز بحث بر سر این که دخول ظاهري است یا قلبی و معنوي؟» دخله«ضمیر در 
امان و ایمنی الهی براي داخل . اعتقاد به حفظ سنگ بناي کعبه، باطن کعبه را والیت می داند، والیت همان ولی که در خانه کعبه متولد شد

شده وعده داده   شدگان، از آن والیتمداران است؛ همان ایمنی که براي وارد شدگان در دژ مستحکم کلمه الاله االاهللا در حدیث سلسله الذهب
فَمنْ دخَلَ حصنی أَمنَ منْ عذَابِی قَالَ فَلَما   حصنی  إِلَّا اللَّه  لَا إِلَه: توحید و والیت است ،کعبه است و دژ امن حقیقی ،منطقه امن ظاهري. است

شکاف دیوار کعبه نشانه اي ابدي است براي آنکه هرگز در حدود  .)26، ص 1398ابن بابویه، ( مرَّت الرَّاحلَۀُ نَادانَا بِشُرُوطها و أَنَا منْ شُرُوطها
 .دیوارهاي کعبه متوقف نمانیم و باطن آن را فراموش نکنیم

  
 
 

 :نتیجه گیري
و ملکوت به باطن این جهان  و  امر مقابل خلق است. این است که جایگاه امام با سرچشمه هستی را روشن می کند» اولی االمر«اهمیت تعبیر 

» امر«براي آنکه رابطه مردم و امام درك شود باید پس از درك معناي . است و ملکوت اولی االمر هم صاحب باطن .تعلق دارد نه ظواهر آنآن 
بیان : این پیوند نتایج مهمی در درك اصول دینی دارد .قابل تحلیل استالیت و  وِالیت رابطه آن با خلق در نظر گرفته شود که در قالب پیوند و

 .و والیت از جمله نتایج تفسیر اولی االمر هستند هقیقت شب قدر، رازدانی و تقیه، نسبت نبی و امام، نسبت کعبح
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